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‘Une infime minorité’ 

Radicaal-links in België. 1914-1921.1 

 

 

Vincent Scheltiens (Centre for Political History – Universiteit Antwerpen) 

vincent.scheltiens@uantwerpen.be 

 

In een werkje dat hij in 1922 in Parijs liet uitgeven, schreef Charles Massart dat 

‘in België, behalve een onooglijke minderheid, socialisten allemaal slachtoffer waren 

van de oorlogspsychose’.2 [‘En Belgique, sauf une infime minorité, les socialistes furent 

tous victimes de la psychose de guerre’]. Met dat ene zinnetje vatte de auteur mooi 

samen hoe getalsmatig de krachtsverhoudingen binnen de Belgische linkerzijde lagen 

bij aanvang en tijdens de Eerste Wereldoorlog. Een overgrote meerderheid steunde de 

oorlogsinspanningen. Een handjevol was het daar niet mee eens. 

 

De keuze om die minderheid als ‘infime’ te bestempelen lijkt me een interessant 

vertrekpunt. Het adjectief kan zowel ‘gering’ betekenen als ‘onbelangrijk’. Dat de 

oorlogsopposanten getalsmatig niet veel voorstelden, valt moeilijk te betwisten. Maar 

geldt hetzelfde voor hun historische betekenis? Dat is wat ik in deze bijdrage zal 

trachten in te schatten aan de hand van een aantal eenvoudige vragen. Wie waren deze 

mensen? Hoe formuleerden ze hun afwijzing van de oorlog? Welke activiteiten 

ondernamen ze om die afwijzing kracht bij te zetten en om anderen voor hun 

standpunt te winnen? Welke resultaten boekten ze? Eenmaal deze vragen beantwoord, 

kunnen we beoordelen of de minderheid ook inhoudelijk ‘onbelangrijk’ of 

‘onbetekenend’ is geweest. 

 

Naast enig bronnenonderzoek is deze bijdrage gebaseerd op een deel van de 

bestaande literatuur. Het zal opvallen dat de meeste van de werken die specifiek 

                                                 
1
 Bijdrage aan het internationaal colloquium ‘1914. Entre guerre et révolution’, georganiseerd door de 
Association culturelle Joseph Jacquemotte en het Centre d’Histoire des Sciences et Techniques de 
l’Université de Liège, Université de Liège, 11 december 2014. 
2
 Charles Mathieu Joseph Massart, La Belgique communiste et socialiste, Paris, Librairie de l’Humanité, 

1922. 
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handelen over de dissidente linkerzijde tijdens de Eerste Wereldoorlog een behoorlijk 

aantal jaren geleden geschreven werden. Met het oog op verder onderzoek leek het me 

interessant en nuttig om deze bijdrage ook op te vatten als een bescheiden status 

quaestionis. Het zal de aandachtige lezer evenmin ontgaan dat mijn focus niet 

uitsluitend maar toch voornamelijk ligt op de in Vlaanderen actieve dissidenties. Dat is 

geen kwestie van voorkeur of van beperkte blik, maar vloeit voort uit de aard van de 

oorlogsoppositie zelf. Maar laat me naar mijn aanknopingspunt terugkeren, dat ene 

zinnetje van Massart: de oorlogstegenstanders als ‘une infime minorité’. 

 

Zelfrepresentatie 

 

De betekenis ‘onbelangrijk’ voor ‘infime’ zal zeker niet door Charles Massart 

geïntentioneerd zijn. Samen met Joseph Jacquemotte had hij pal na de oorlog 

L’Exploité geleid, een links oppositieblad binnen de Belgische Werkliedenpartij (BWP). 

In mei 1921 maakte hij deel uit van de leiding van Les amis de l’Exploité dat dan, op haar 

derde congres, een communistische partij besloot op te richten.3 Van een 

vooraanstaand communist kon je niet verwachten dat hij zou terugblikken op zo een 

constitutieve ervaring als de oppositie tegen de oorlog om die als ‘onbelangrijk’ af te 

doen. 

 

Discursief presenteerde Massart de lezer een zeer leerrijke zin. Hij opteerde 

voor een pathologische metafoor. Massart representeerde de oorlogsvoorstanders 

binnen het Belgisch socialisme als ziek: slachtoffers van de oorlogspsychose (‘victimes 

de la psychose de guerre’). Een psychose is een aandoening waarbij het slachtoffer de 

kijk op en de voeling met de realiteit kwijt is. Dat gebeurt buiten zijn wil. Massart had 

het over de massa van de socialisten, die hij omschreef als ziek, niet als verraders. Dat 

leert ons veel over de zelfrepresentatie van de oorlogstegenstanders: ze wisten dat ze 

een kleine minderheid waren, ze zagen zichzelf als mensen die stand hadden 

gehouden tegen een breed om zich heen grijpende plaag. De verandering was 

ingetreden bij de anderen, zijzelf hielden vast aan de principes, bleven ‘gezond’ en hun 
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 Zie verderop in deze bijdrage. 
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actie was dus volledig gelegitimeerd, aldus deze zelfrepresentatie. De minderheid 

mocht dan al gering in aantal zijn, ze waande zich mentaal superieur, had het gelijk 

aan haar kant. Haar overtuiging compenseerde, minstens gedeeltelijk, de voor haar 

nadelige numerieke krachtsverhouding binnen de linkerzijde. 

 

Deze zelfrepresentatie blijkt dominant in de geschriften van de linkse 

tegenstanders van de oorlog. Ze richtten zich in de eerste plaats op de 

sociaaldemocratie, waar ze grotendeels bij hoorden. Ze maakten een onderscheid 

tussen de leiding die de principes, afspraken en conventies ‘verraadde’ en de leden die 

ze wilden genezen en recupereren, terug op het juiste pad brengen. De leiding werd 

gerepresenteerd als de kritische ‘andere’ die de eigen identiteit – het socialisme – in het 

gedrang bracht. Een gevecht om die identiteit drong zich dus op. Illustratief was het 

gedicht dat de Gentse socialist en oorlogsopposant Richard Minne zou schrijven. 

Centraal thema was het verraad van de leiders: 

 

Negentienhonderd en Veertien 

 

De Koningen, de Keizer speelt groot spel, 

Negentienhonderd en veertien. 

Wat krom is leert men rechte zien : 

De roode leiders geven het bevel ! 

 

De kudde zingt. De dood loert in het gras, 

De kudde zingt, laat hare u huis, 

Den degen in den rug, en ‘t kruis, 

En het verraad van wat eens leider was. 

 

Europa zingt. Europa is een hel. 

Bloed aan den grond. Bloed aan den trans. 

Europa danst den dodendans ; 
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De roode leiders geven het bevel! 4 

 

De dichter, socialist en lid van de Gentse Vredesgroep van de BWP, Richard 

Minne, creëerde een scherp contrast tussen de ‘roode leiders’ enerzijds en, anderzijds, 

een ‘kudde’ die nietsvermoedend zong, terwijl de dood in het gras loerde.5 

 

De ‘roode leiders’ van België hadden zich in 1914 inderdaad achter de 

oorlogsinspanningen geschaard. Op 4 augustus vroeg koning Albert het parlement om 

de oorlogskredieten van de homogeen katholieke regering goed te keuren. Net voor de 

stemming vroeg de Brusselse BWP-volksvertegenwoordiger Emile Vandervelde het 

woord om de stemhouding van zijn groep te motiveren: 

 

‘Depuis hier, nous vivons sous la menace de l'invasion. L'armée belge va 

être appelée à défendre notre frontière. Elle le fera, et les nôtres le feront, 

avec d'autant plus d'ardeur, qu'en défendant leur pays, ils auront 

conscience de servir la cause de la démocratie et des libertés politiques en 

Europe. Mais, pour assurer notre défense, il faut des ressources. Le 

gouvernement les réclame. Nous serons unanimes à les lui accorder. 

(Applaudissements sur tous les bancs.)’6 

 

‘Les nôtres’ waren de Belgische socialisten. De eerste ‘nous’ sloeg op de 

Belgische bevolking; de tweede, die unaniem de door de regering gevraagde middelen 

zou goedkeuren, was de socialistische parlementsfractie. Na Vanderveldes interventie 

keurden de 164 aanwezige Kamerleden unaniem een motie goed die meteen 200 

miljoen BEF vrijmaakte om ‘tegemoet te komen aan de uitgaven voor de verscheidene 

buitengewone maatregelen gedurende het jaar 1914’ [‘un crédit de 200,000,000 de francs 

                                                 
4
 Geciteerd in: Yves Puissant, Genese en schipbreuk van de Vredesgroep der Socialistische Partij. 1908-1919. 

Een centristische hervormingsproject binnen de Gentse BWP tijdens de Eerste Wereldoorlog, 
ongepubliceerde licenciaatsverhandeling geschiedenis, UGent, 1992-1993, p. 88. 
5
 Over Richard Jules Minne, geboren te Gent op 30 november 1891, en de Gentse Vredesgroep van de 

BWP: zie verderop in deze bijdrage. 
6
 Parlementaire Handelingen Kamer van Volksvertegenwoordigers, 4 augustus 1914, p. 10. Vanaf nu 

afgekort PHK. Voor het digitaal raadplegen van de Parlementaire Handelingen, zie: www.plenum.be.  

http://www.plenum.be/
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pour faire face aux dépenses résultant des diverses mesures extraordinaires pendant 

l’année 1914’].7 

 

Emile Vandervelde was de ‘patron’ van de Belgische socialisten en tevens 

voorzitter van de Tweede Internationale.8 Samen met hem keurden alle socialistische 

volksvertegenwoordigers de oorlogsinspanningen goed. Vandervelde werd minister 

van staat, zou in 1916 als minister zonder portefeuille opgenomen worden in de 

regering die zich in het Franse Le Havre had teruggetrokken. Een jaar later werd hij, 

nog steeds in het kabinet dat door graaf Charles de Brocqueville geleid werd, bevoegd 

voor een nieuw departement: militaire en burgerlijke intendantie. 

 

Begin- of eindpunt? 

 

De sterke zelfrepresentatie van een minderheid die wél de legitimiteit opeiste 

omdat zij zich in de continuïteit – binnen het afgesprokene – van de beweging bevond, 

was nauw verbonden met de kwestie van het perspectief. Naargelang het perspectief 

dat men hanteerde, vormde binnen de internationale socialistische beweging de 

kwestie ‘voor of tegen de oorlog’ in de zomer van 1914  een begin- of eindpunt van een 

diep schisma. 

 

Men zou kunnen pleiten voor de stelling van het ‘beginpunt’ als men ervan 

uitgaat dat vóór 1914 binnen het georganiseerde socialisme min of meer een consensus 

over een eventuele oorlog bestond: de socialisten zouden zich niet voor de kar laten 

spannen van de bourgeoisie van het land waarin ze opereerden om de wapens op te 

nemen tegen arbeiders van andere landen. Klasse primeerde boven natie. Dit adagium 

werd keer op keer herhaald met als grote referentie de resolutie die werd goedgekeurd 

op het zevende congres van de Tweede Internationale van 18 tot 24 augustus 1907 in 

het Duitse Stuttgart. Ook hier werd gezag uit de inhoudelijke continuïteit geput. De 

resolutie opende met een verwijzing naar andere resoluties op vroegere congressen 

                                                 
7
 PHK, 4 augustus 1914, p. 11. 

8
 Janet Polasky, The democratic socialism of Emile Vandervelde: between reform and revolution, Oxford, 

Berg, 1995. 
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‘tegen het militarisme en het imperialisme’. De strijd tegen het militarisme, zo 

betoogden de socialisten, kon niet losgekoppeld worden van de socialistische 

klassenstrijd in het algemeen.9 

 

Maar blijkbaar heerste er in 1907 onder een aantal socialistische prominenten 

twijfel over de bereidwilligheid van een aantal collega’s om die kernidee in de praktijk 

om te zetten. Nadat een amendement van de Franse socialisten Jean Jaurès en Eduard 

Vaillant, die de kernidee wilden concretiseren, niet aanvaard werd, lukte het de 

Russische afgevaardigden Lenin, Martov en de Poolse SPD-afgevaardigde Rosa 

Luxemburg, volgende slotparagraaf goedgekeurd te krijgen: 

 

‘In het geval de oorlog toch zou uitbreken is het hun plicht [van de 

werkende klassen en hun parlementaire vertegenwoordigers in de 

betrokken landen, lees: van de socialisten, nvda] om tussen te komen en 

de spoedige beëindiging van de oorlog te betrachten en de economische 

en politieke crisis die de oorlog teweeg brengt te gebruiken om de 

massa’s in beroering te brengen en zo de val van de kapitalistische 

overheersing te bespoedigen’.10 

 

[‘Au cas où la guerre éclaterait néanmoins, ils ont le devoir de 

s’entremettre pour la faire cesser promptement et d’utiliser de toutes leurs 

forces la crise économique et politique créée par la guerre pour agiter les 

couches populaires les plus profondes et précipiter la chute de la 

domination capitaliste’.11] 

 

Het feit dat deze paragraaf als een amendement werd ingediend door een aantal 

socialisten die rond strategische kwesties veel kritiek hadden op de leiding van hun 

Internationale en haar voornaamste partij, de Duitse SPD, maakt dat het correcter lijkt 

                                                 
9
 Voor een integrale weergave in het Nederlands van deze resolutie zie o.m. André Gonsalis, De 

socialisten en de grote oorlog: van verraad tot revolutie, Londen, Wellred Books, 2014, pp. 11-13. 
10

 Gonsalis, De socialisten en de grote oorlog, p. 13. 
11
 José Gotovitch, Pascal Delwit, Jean-Pierre De Waele, L’Europe des communistes, Bruxelles, Complexe, 

1992, p. 17. 
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te spreken van ‘1914’ als een culminatiepunt van meningsverschillen die al langer 

bestonden. 

 

De ogenschijnlijke consensus over ‘wat te doen’ ingeval van oorlog, stond haaks 

op de diepe meningsverschillen over de socialistische strategie die de beweging al 

enkele jaren internationaal doorkruisten. Lenin noemde de tekst van Stuttgart niet 

toevallig ‘de laatste en wellicht belangrijkste resolutie van het congres’. In antwoord op 

de Fransman Gustave Hervé wiens ‘halfanarchistische ongerijmdheden’ hij 

veroordeelde, erkende hij dat er ook een praktisch juiste kern in schuilde: ‘(…) men 

moet het socialisme een stoot vooruit geven in die zin, dat men zich niet alleen mag 

beperken tot parlementaire strijdmiddelen’.12 In die passage school interdiscursiviteit 

met het reformisme zoals voor het eerst consistent uiteengezet door de Duitse SPD-

leider Eduard Bernstein.  

 

In 1896 had Eduard Bernstein in een artikelenreeks in Die Neue Zeit een 

reformistische strategie geformuleerd voor de ‘modelpartij’ van de internationale 

sociaaldemocratie: de Duitse SPD.13 Grosso modo drie posities tekenden zich van dan 

af. Pal tegen de ‘rechtse’ Bernstein in, bevonden zich degenen die vasthielden aan de 

revolutionaire strategie met als voornaamste woordvoerder van de ‘linkervleugel’, Rosa 

Luxemburg. In het ‘centrum’ bevond zich de gezaghebbende marxistische theoreticus 

Karl Kautsky, oprichter en (tot 1917) hoofdredacteur van Die Neue Zeit, het 

referentieblad voor het Duitse en internationale socialisme.14 

 

                                                 
12

 Lenin, ‘Het internationale socialistencongres van Stuttgart’, 1907, in: Lenin, Over rechtvaardige en 
onrechtvaardige oorlogen, Moskou, Progres, 1990, pp. 5-6. De merkwaardige Gustave Hervé zal een 
traject afleggen van socialist tot fascist. Volgens Michael B. Loughlin zou de man zich voor zijn dood in 
1944 omschreven hebben als ‘de eerste bolsjewiek, de eerste fascist, de eerste petainist, het eerste lid van 
de Résistance en de eerste gaullist’. Michael B. Loughlin, ‘Gustave Hervé's Transition from Socialism to 
National Socialism: Continuity and Ambivalence’, Journal of Contemporary History 38/4, 2003, pp. 515-
538. 
13

 De artikelen zouden gebundeld worden in het boek: Eduard Bernstein, Die Voraussetzungen des 
Sozialismus und die Aufgaben der Sozialdemokratie, Stuttgart, Dietz, 1899. Het origineel kan integraal 
geraadpleegd worden via de digitale bibliotheek van de University of Illinois Urbana-Champaign, 
https://ia601403.us.archive.org/8/items/dievoraussetzung00bern/dievoraussetzung00bern.pdf.  
14

 Via de website van de Friedrich Ebertstiftung kunnen de nummers van Die Neue Zeit digitaal 
geraadplaagd worden: http://library.fes.de/library/index_gr.html.  

https://ia601403.us.archive.org/8/items/dievoraussetzung00bern/dievoraussetzung00bern.pdf
http://library.fes.de/library/index_gr.html
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In 1900 kregen de reformistische ideeën van Bernstein een eclatante uitvoering 

in de vorm van het ‘ministerialisme’. In Frankrijk stapte de socialistische fractieleider 

Alexandre  Millerand in een burgerlijke regering om er minister van handel te 

worden.15  Reformisme en ministerialisme brachten in de socialistische beweging het 

debat over de te volgen strategie in een stroomversnelling. Het ging niet meer om 

goed- of afkeuring van ideeën en intenties, maar ook van praktijken en ervaringen. 

Hoe moest de kapitalistische maatschappij vervangen worden door een socialistische? 

Op welke manier, via welke weg, moesten socialisten de politieke macht veroveren? 

Welke houding moest men aannemen tegenover de staat? Was dat een instrument in 

handen van kapitalisten om de arbeidersklasse te onderdrukken (Friedrich Engels: ‘in 

eerste en laatste instantie is de staat een bende gewapende mannen’)? Of was de staat 

iets dat men kon veroveren, bezetten, omturnen? Vanaf 1905 raakte dit vitale debat 

verstrengeld met een tweede debat over wat men met een oorlog aan moest.  

 

Maar 1914 vormde evenmin een bruuske patriottische draai of bocht vanwege de 

BWP of de Europese sociaal-democratie. Zo schreef Sophie De Schaepdrijver dat het 

marxistische parool dat ‘de arbeider geen vaderland heeft’ voor veel sociaal-

democraten al lang een achterhaalde kreet was. Ze waren, aldus de historica, wel tegen 

militarisme en oorlogszucht, maar niet tegen landsverdediging.16 Voor wat de 

Belgische socialisten betreft vormde 1914 niet eens een breuk inzake opvattingen over 

‘vaderland’ of ‘landsverdediging’.17 Integendeel. Marcel Liebman schreef dat de 

goedkeuring van de oorlogskredieten in 1914 zich in een ‘perfecte continuïteit’ 

situeerde met vorige stellingnamen. Liebman citeerde Vandervelde, die in 1911 in de 

Kamer verklaarde: ‘le jour où la Belgique serait attaquée, nous la défendrons. Nous nous 

battrons comme les autres et peut-être avec plus d’ardeur que les autres’.18 Ook volgens 

André Mommen bevond de BWP zich in een patriottische continuïteit. Hij omschreef 

                                                 
15

 Jean-Jacques Fiechter, Le socialisme français : de l’affaire Dreyfus à la grande guerre, Genève, Droz, 
1965. 
16

 Sophie De Schaepdrijver, De groote oorlog. Het koninkrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog, 
Antwerpen, Houtekiet / Amsterdam, Atlas Contact, 2013 (oorspronkelijk verschenen in 1997). 
17

 Guy Vanschoenbeek, ‘Socialisten: gezellen zonder vaderland? De Belgische Werkliedenpartij en haar 
verhouding tot het “vaderland België”, 1885-1940’, Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis, nr. 3, 1997, p. 
238.  
18

 Marcel Liebman, Les socialistes belges 1914-1918: le POB face à la guerre, Bruxelles, Vie Ouvrière, 1986, 
p. 13.  
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de BWP-positie van 1914 als een ‘logische stap’.19 Guy Vanschoenbeek omschreef ‘1914’ 

als een versnellingsmoment (‘accelerator’) in de evolutie van de BWP die eigenlijk al bij 

haar ontstaan was gestart.20  

 

Recenter onderzoek brengt echter een paar nuances aan in dit Belgisch 

patriottisme onder socialisten en vooral in de motivering ervan. Maarten Van 

Ginderachter, die de houding van de BWP-afdelingen van Gent, Brussel en de Borinage 

bestudeerde, concludeerde – in het zog van Mieke Van Haegendoren – dat de Vlaamse 

socialisten zich veel minder dan hun Franstalige kameraden identificeerden met de 

Belgisch-nationale belangen.21 Alle drie de federaties wilden België verdedigen. De 

Gentenaars, aldus Van Ginderachter, wilden vooral de staat vrijwaren waarin ze hun 

organisaties hadden opgebouwd en verworvenheden hadden afgedwongen. Hun etnie 

stond niet op het spel en ze waren minder in de ban van anti-Duitse vooroordelen. 

Voor de Franstalige BWP’ers ging het echter ook om de verdediging van hun nationale 

identiteit. Volgens Van Ginderachter was wallingantisme de ideale katalysator voor 

Belgisch chauvinisme, wat moest blijken uit het feit dat de grootste 

oorlogsnationalisten in de BWP onder Waalsgezinden als Jules Destrée, Georges Hubin 

en Louis Piérard moesten gezocht worden.22 

 

Duitse sociaaldemocraten speelden hierop in en ondernamen pogingen om hun 

Vlaamse collega’s te winnen voor een samenwerking met de bezetter in ruil voor de 

realisering van een aantal Vlaamse eisen, de zogenaamde Flamenpolitiek.23 In Gent 

mikte die bezetter op de plaatselijke socialistische voorman Edward Anseele die er 

schepen was. De invloed van Anseele was groot. Hij was medestichter van de 

                                                 
19

 André Mommen, De Belgische Werkliedenpartij 1880-1914, Gent, Masereelfonds, 1980, p. 231. 
20

 Vanschoenbeek, Socialisten: gezellen zonder vaderland?, p. 238. 
21

 Maarten Van Ginderachter, Het rode vaderland. De vergeten geschiedenis van de communautaire 
spanningen in het Belgische socialisme voor WOI, Tielt, Lannoo, 2005, p. 359. Mieke Claeys-Van 
Haegendoren, 25 jaar Belgisch socialisme: evolutie van de verhouding van de Belgische Werkliedenpartij 
tot de parlementaire democratie in België van 1914 tot 1940, Antwerpen, Standaard Wetenschappelijke 
Uitgeverij 1967, p. 60. 
22

 Van Ginderachter, Het rode vaderland, p. 360. 
23

 Lode Wils, Flamenpolitik en Aktivisme, Leuven, Davidsfonds, 1974. Onlangs aanzienlijk herwerkt en 
heruitgegeven als: Lode Wils, Onverfranst, onverduits? Flamenpolitik, activisme, frontbeweging, 
Kalmthout, Pelckmans, 2014. Daniël Vanacker, Het Aktivistisch avontuur, Gent, Stichting Mens & 
Kultuur, 1991. 
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coöperatieve Vooruit, ook van het gelijknamige dagblad en, in 1885, van de partij. In 

1894 was hij, in het kiesarrondissement Luik, als eerste Vlaamse socialist verkozen in 

het parlement.24  

 

Toen Anseele in maart 1915 thuis het bezoek kreeg van Gustav Mayer, een 

sociaaldemocratisch journalist die de Flamenpolitik moest helpen mogelijk maken, 

wees Anseele hem op de portretten van Friedrich Engels, Wilhelm Liebknecht en 

August Bebel die aan de muur van zijn woonkamer hingen en zei: ‘Il y a déjà tant de 

boches dans la chambre’.25 Het bleef niet bij dit ene bezoekje, maar belangrijker dan de 

grappige anekdote was dat Anseele in wezen op een Belgisch patriottisch standpunt 

bleef staan. Ook het aanbod van de bezetter om hem president te maken van een 

Republiek Vlaanderen sloeg hij af. Voor Richard Minne en de linkse dissidenten, die 

ook Vlaamsgezind waren, maakte Anseele deel uit van de zo gehekelde ‘roode leiders’. 

Niet alle socialisten sloegen echter het Duitse aanbod af. In de bespreking van linkse, 

pacifistische dissidenties kan het fenomeen van het ‘rode activisme’ niet onvermeld 

blijven. 

 

De goedkeuring van de oorlogskredieten in augustus 1914 door de BWP mag dus 

geenszins als een verrassing beschouwd worden. In wat volgt zullen we kijken welke 

gevolgen dit had in en rond de socialistische partij en, vooral, welke dissidente 

stemmen deze stellingname gegenereerd heeft. 

 

De jeugd als ‘vlam van de revolutie’? 

 

Zo Karl Liebknecht, zoon van SPD-medestichter Wilhelm, had uitgeroepen dat 

de jeugd ‘de vlam van de revolutie’ was, bleek dit in het Belgisch socialisme niet het 

geval. De leiding van de Socialistische Jonge Wacht, de jongerenbeweging van de BWP, 

                                                 
24

 Guy Vanschoenbeek, Novecento in Gent. De wortels van de sociaal-democratie in Vlaanderen, 
Antwerpen / Baarn, Hadewych [ Gent / Amsab], 1995. Guy Vanschoenbeek, ‘Anseele Edward’, Nieuwe 
Encyclopedie van de Vlaamse Beweging (NEVB). 
25

 Gustav Mayer, Erinnerungen, Wien, 1949. Geciteerd in: Vanacker, Het Aktivistisch avontuur, p. 187. In 
1877 had Wilhelm Liebknecht Gent bezocht. Afgaande op het feit dat de bourgeoisie Frans sprak, wees 
hij er Anseele op dat in Vlaanderen de sociale en nationale strijd convergeerden. Anseele zou echter 
nooit een overtuigd pleitbezorger van de Vlaamse zaak worden. Vanschoenbeek, ‘Anseele Edward’, 
NEVB. 



11 
 

schaarde zich in 1914 achter de ‘verdediging van het vaderland’ zoals de BWP die 

bepleitte. Een aantal SJW-leiders zoals Hendrik de Man en Hyppoliet 

Vandemeulebroecke, trokken zelfs als vrijwilligers naar het front. België, zo oordeelden 

ze, was het slachtoffer van een agressie en moest verdedigd worden.26 

 

Nochtans situeerde de Man zich binnen de linkerzijde van de BWP, waar hij 

vanaf 1910 tewerkgesteld was als secretaris van de Centrale voor Arbeidersopvoeding.27 

In een spraakmakend artikel in 1911 in Die Neue Zeit bekritiseerde hij samen met Louis 

De Brouckère het reformisme van vakbonden, coöperatieven en politieke 

mandatarissen die een kartel met de liberalen nastreefden.28 Van zodra de oorlog 

echter uitbrak schaarde de Man zich ‘volledig en loyaal achter de Entente’. Net als de 

Man, zou De Brouckère, ondanks zijn dan 44-jarige leeftijd, zich bij het leger 

aanmelden. Nadien zou hij kabinetschef worden van de tot minister benoemde 

Vandervelde. 

 

In haar biografie van Hendrik de Man schreef Mieke Claeys-Van Haegendoren 

dat deze ‘blijkbaar te naïef [was] om de ware oorlogsdoeleinden van de Entente te 

onderkennen’.29 Dat is dan toch wel zeer vreemd voor een intellectueel die 

verantwoordelijk was voor de socialistische scholing van de partij. Die vermeende 

naïviteit stond alleszins zijn engagement als ‘jusqu’au boutist’ niet in de weg. Na de 

Russische Februari-revolutie van 1917, toen de Tsaar vervangen werd door de 

voorlopige regering onder leiding van prins Georgi Lvov en daarop van Aleksandr 

Kerenski, trok de Man als deelnemer van een Belgische socialistische missie naar 

Rusland. Samen met Emile Vandervelde en Louis De Brouckère trachtte de Man aan 

het front de Russische soldaten ervan te overtuigen de oorlog verder te zetten, tegen 

het ‘defaitisme’ van de bolsjewieken in.30 Die laatsten hadden immers ‘land, brood en 

vrede’ beloofd en waren bereid om een afzonderlijke en onmiddellijke vrede met 

                                                 
26

 Martine Vermandere, ‘Door gelijke drang bewogen? De socialistische partij en haar jeugbeweging, 
1886-1944’, Bijdragen aan de Eigentijdse Geschiedenis, nr. 8, 2001, p. 225. 
27

 Mieke Claeys-Van Haegendoren, Hendrik de Man. Een biografie, Antwerpen / Utrecht, De 
Nederlandsche Boekhandel, 1972, p. 74. 
28

 Henri De Man & Louis De Brouckère, Le mouvement ouvrier en Belgique. Un aspect de la lutte des 
tendances socialistes, Bruxelles, Fondation Joseph Jacquemotte, 1985. [1911] 
29

 Claeys-Van Haegendoren, Hendrik de Man, p. 94. 
30

 Claeys-Van Haegendoren, Hendrik de Man, p. 94. 
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Duitsland af te spreken.31 Op 23 mei 1917 hield ‘luitenant de Man’ een toespraak in 

Petrograd voor Russische soldaten en officieren: ‘Ik bezweer u, kameraden, zorgt 

ervoor dat ik naar mijn kameraden aan het Belgische front kan terugkeren met een 

boodschap van vertrouwen. Zorgt ervoor dat ik kan zeggen: wees gerust, de Russische 

soldaten hebben gevochten als leeuwen voor de tsaar, ze zullen nog feller strijden voor 

de Revolutie. Ze zullen slechts met de Duitse soldaten verbroederen op de dag waarop 

ook die de rode vlag van de revolutie zullen gehesen hebben, hun vrijheid veroverd, de 

onafhankelijkheid teruggeschonken aan de volkeren, die zij nu onderdrukken’.32  De 

wil om de oorlog verder te zetten tot de Duitse capitulatie (‘jusqu’au bout’) maakte dat 

de Man pal tegenover de linkerzijde was komen te staan. De revolutionaire retoriek 

kon niet verhullen dat de Man in wezen de Russische ‘kameraden’ opriep Duitse 

‘kameraden’ te doden, zolang deze niet ‘hun vrijheid hadden veroverd’. 

 

Dat was dus ooit anders geweest. In zijn autobiografie gaat de Man er prat op 

dat hij vanaf 1906 nauw samenwerkte met Karl Liebknecht. Van 1907 tot 1910 was de 

Duitser voorzitter van de Socialistische Jongereninternationale en de Man was dan 

secretaris. De Belgische socialist voegde er zelfs aan toe: ‘Tussen ons groeide er een 

vriendschap die tot het einde toe onvertroebeld gebleven is’.33 

 

De anti-oorlogshouding van Liebknecht bespoedigde alleszins dat einde. Karl 

Liebknecht stemde in de zomer van 1914 in de Duitse Reichstag tegen de 

oorlogskredieten en brak met de SPD. Waar de Man zich vrijwillig aanmeldde als 

soldaat, werd Karl Liebknecht uit de Reichstag gezet en gedwongen gemobiliseerd. 

Door zijn wankele gezondheid belandde hij terug in Berlijn, waar hij met 

medestanders als Rosa Luxemburg, Leo Jochiges, Paul Levi, Clara Zetkin, Franz 

                                                 
31

 Dit zou in maart 1918 ook gebeuren via de Vrede van Brest-Litovsk.  De tekst van dit vredesakkoord 
kan digital geraadpleegd worden via de Yale Law School: 
http://web.archive.org/web/20080430111621/http://www.yale.edu/lawweb/avalon/brest.htm.  
32

 ‘Een redevoering in Petrograd’, 23 mei 1917, in: Herman Balthazar, Hendrik de Man. Persoon en ideeën, 
V. Een halve eeuw doctrine. Verspreide geschriften, Antwerpen / Amsterdam, Standaard 
Wetenschappelijke Uitgeverij, 1976, p. 93. 
33

 M. Claeys-Haegendoren, Hendrik de Man. Persoon en ideeën. I. Autobiografie, Antwerpen / 
Amsterdam, Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij, 1974, p. 133. 
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Mehring en anderen de Spartakusbund oprichtte.34 Op 15 maart zou hij samen met 

Rosa Luxemburg gearresteerd, geforlterd en vermoord worden door Freikorpsen, op 

aanstichten van de sociaal-democratische Duitse kanselier Friedrich Ebert en zijn 

partijgenoot en Reichswehrminister Gustav Noske.35 

 

Liebknecht had vóór de oorlog de socialistische jeugdorganisaties op scherp 

gezet rond een traditie die in België al vanaf eind negentiende eeuw bestond: het 

antimilitarisme. Zijn spraakmakende boek Militarismus und Antimilitarismus leverde 

hem in 1907 zelfs achttien maanden gevangenisstraf op. In dat boek beschreef 

Liebknecht onder meer de drukke activiteiten van de Belgische Socialistische Jonge 

Wacht in haar strijd tegen het militarisme. Vanaf 1886 was de SJW begonnen met anti-

militaristische propaganda naar soldaten om deze ervan te weerhouden tegen stakers 

op te treden. De SJW deed dit met twee bladen, De Loteling (Le Conscrit) en De 

Kazerne (La Caserne).36 Van de anti-militaristische traditie die de SJW vanaf het einde 

van de negentiende eeuw had opgebouwd, bleef door ‘vaderlandslievende’ koers van de 

Man en andere SJW-leiders bij het uitbreken van de oorlog weinig over. 

 

De jeugdorganisaties van de socialistische partijen in landen die niet aan de 

oorlog deelnamen (Zwitserland, Noorwegen, Denemarken, Zweden…) mobiliseerden 

wel tegen de oorlog. Onder impuls van de leider van de Zwitserse jongsocialisten, Willi 

Münzenberg, kwamen op 4 april 1915 vertegenwoordigers van negen socialistische 

jeugdorganisaties in Bern samen en stichtten er een nieuwe jongereninternationale.37 

De SJW hield zich zo ver mogelijk van het initiatief van Willi Münzenberg vandaan.38 

 

                                                 
34

 In december 1918 zou vanuit de Spartakusbund de Kommunstische Partei Deutschlands (KPD) 
opgericht worden. Pierre Broué, Révolution en Allemagne, 1917-1923, Paris, Minuit, 1971. Het boek is 
digitaal integraal beschikbaar via: https://bsstock.files.wordpress.com/2010/06/broue-allemagne.pdf.  
35

 Helmut Trotnow, Karl Liebknecht (1871-1919). A Political Biography, Hamden, Archon Books, 1984. 
36

 Karl Liebknecht, Militarism & Antimilitarism (with special regard to the international Youth Socialist 
Movement), Cambridge, Rivers Press, 1973 (1907), pp. 81-85. Zie ook de bloemlezing van teksten en 
interventies van Liebknecht over militarisme, oorlog en revolutie: Karl Liebknecht, Militarisme, guerre, 
revolution (choix de textes et présentation de Claudie Weill), Paris, François Maspero, 1970. 
37

 Over het leven van deze markante figuur, zie: Sean McMeekin, The Red Millionaire: A Political 
Biography of Willi Münzenberg, Moscow’s Secret Propaganda Tsar in the West, New Have, Yale 
University Press, 2004. 
38

 Rudi Velghe, Van rebellie naar revolutie. 100 jaar Socialistische Jonge Wacht (SJW), Brussel, Stichting 
Leon Lesoil, 1985, p. 19. 

https://bsstock.files.wordpress.com/2010/06/broue-allemagne.pdf


14 
 

Eveneens in Zwitserland, in Zimmerwald, kwamen van 5 tot 8 september 1915 

een paar tientallen socialistische afgevaardigden samen. Zij herhaalden de gehechtheid 

aan de ‘klassieke’ strategie: de oorlog was imperialistisch en in een compromistekst 

werden de socialistische leiders van verraad beschuldigd. Het compromis was nodig 

omdat niet alle deelnemers achter de idee stonden om de oorlog in revolutie om te 

zetten. Uiteindelijk zou, onder impuls van Lenin, deze conferentie en die van eind april 

1916 in het Zwitserse Kienthal de basis leggen voor de stichting van de Derde 

Internationale in 1919.39 

 

Zowel bij de linkse hergroepering van de jeugdsecties als van de moederpartijen 

bleven de Belgische socialisten afwezig. Toch waren tal van Belgische 

oorlogsopposanten de Zimmerwald-beweging gunstig genegen. Een aantal SJW-

afdelingen koos, anders dan de nationale instanties, tegen de oorlog en legde de basis 

voor de ‘infime minorité’. 

 

Jef Van Extergem en de Antwerpse SJW 

 

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog vluchtte de germanist Antoon 

Jacob naar Nederland, waar hij toetrad tot de redactie van De Vlaamsche Stem. Dat 

blad ijverde voor Vlaamse ontvoogding binnen een Belgische staat aan wie de 

redactieleden trouw bleven. Mede onder impuls van Jacob veranderde dit en in de 

zomer van 1915 had de activistische strekking, zij die bereid waren samen te werken 

met de Duitse bezetter, de overhand genomen. Prominente leden als de katholiek 

Frans Van Cauwelaert en de liberaal Julius Hoste, die aan België vasthielden, haakten 

af. In 1916 werd de uitgave van het blad wegens geldgebrek stopgezet. Jacob was dan al 

teruggekeerd naar Antwerpen waar hij meewerkte met Het Vlaamsche Nieuws dat 

aanvankelijk progressief liberaal en Vlaamsgezind was, om daarna de activistische toer 

op te gaan. Het dagblad was in handen geraakt van figuren als Raf Verhulst en August 

                                                 
39

 R. Craig Nation, War on War. Lenin, the Zimmerwald Left, and the Origins of Communist 
Internationalism, Duke University Press, 1989. Pierre Frank, Histoire de l’Internationale communiste, 
1919-1943, Paris, La Brèche, 1979. Drie delen. 
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Borms, de centrale figuur van het activisme in Antwerpen. Vanaf januari 1915 ontving 

het blad ook Duitse subsidies.40  

 

Op de redactie van Het Vlaamsche Nieuws kwam Jacob in contact met de dan 

amper 18-jarige secretaris van de Antwerpse SJW, Jef Van Extergem, die er vanaf het 

voorjaar van 1916 werkte. Van Extergem was er eerst letterzetter, daarna ook 

redactioneel medewerker.41 Op zijn dertiende was hij lid geworden van de SJW en een 

jaar later werd hij secretaris.42 

  

Jef Van Extergem en de onderwijzer Jozef Schaeps organiseerden in september 

1916 een voordracht met Jacob in De Werker, het socialistische partijlokaal in de 

Diepestraat, waar ook de lessen van de Socialistische Volkshoogeschool plaatsvonden. 

Jacob, die zelf geen socialist was, sprak er over ‘passivisme of activisme in de Vlaamse 

beweging’. Volgens Vanacker waren er meer dan 200 toehoorders voor een redevoering 

die wegens de repetitie van de socialistische fanfare moest ingekort worden.43 Eén van 

de aandachtige toehoorders was de jonge Paul De Groot, de latere leider van de 

Communistische Partij van Nederland (CPN), parlementslid en hoofdredacteur van het 

partijdagblad De Waarheid.44 De toen jonge diamantslijper sloot zich aan bij de 

Antwerpse SJW. 

 

De lezing wordt algemeen beschouwd als het formele ontstaansmoment van het 

‘rode activisme’. Alluderend op het activisme schreef De Belgische Socialist, het blad 

                                                 
40

 Wils, Flamenpolitik en aktivisme, pp. 88-107. Zie ook volgende lemma’s in de Nieuwe Encyclopedie van 
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 Vanacker, Het aktivistisch avontuur, p. 188. 
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 Christian Dutoit, Jef Van Extergem en de Vlaamse beweging, Antwerpen, Soethoudt, 1983, p. 14. Zie ook 
de bundel: Hendrik Defoort e.a. (eds.), Jef Van Extergem en zijn tijd, Brussel, Imavo, 1998. 
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 Vanakcer, Het aktivistisch avontuur, p. 188. 
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 Jan Willem Stutje, ‘Paul De Groot in Antwerpen. De jeugdjaren van een oproerkraaier, 1900-1923’, 
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Willem Stutje, De man die de weg wees. Leven en werk van Paul De Groot, 1899-1986, Amsterdam, De 
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van Camille Huysmans: ‘Dr. Jacob heeft een ei gelegd in het socialistische kamp van 

België. En wat voor een ei!’.45  

 

In november 1916 lanceerde Van Extergem een ‘Oproep aan de Vlaamse 

sociaaldemocraten’ om bij het activisme aan te sluiten, wat de Antwerpse SJW-afdeling 

alvast deed. Voor de BWP-afdeling ging dit te ver. Bovendien richtte Van Extergem de 

Vlaamsche Sociaaldemocratische Arbeidsgemeenschap (VSAG) op. Die zegde te ijveren 

voor ‘actief-flamingantisme’ zonder de socialistische principes te verloochenen.46 De 

groep streefde naar een ‘middenweg’ tussen ‘verduitsing’ van België (ingeval van Duitse 

zege) en ‘verfransing’ (ingeval van zege van de Entente): een ‘werkelijk onzijdig’ en vrij 

België met een vrij Vlaanderen en een vrij Wallonië, luidde het. 

 

De socialistische flaminganten gaven een blad uit met een evidente titel, De 

Socialistische Vlaming. Hoewel de leden te kennen gaven dat ze zich nog als BWP’ers 

beschouwden lag dat anders voor de partij. Zeker wanneer de VSAG verder 

radicaliseerde en in 1918 – op het elan van de Oktoberrevolutie – opriep tot de stichting 

van een Vlaamse republiek als onderdeel van de Wereld-Sovjet die er na het uitbreken 

van de wereldrevolutie zou komen.47  

 

Numeriek organiseerde Van Extergem een twintigtal jongeren, voornamelijk uit 

het arbeidersmilieu, kinderen van partijgenoten en scholieren (zoals Van Extergem 

zelf), aldus de Nederlandse historicus Jan Willem Stutje.48 Het geeft een concreet beeld 

van wat zo’n ‘infime minorité’ voorstelde. Anderzijds lijkt het voluntarisme van dit 

groepje en hun reikwijdte indrukwekkend, aangezien Stutje meegaf dat De 

Socialistische Vlaming op 1.500 exemplaren verspreid werd. Over de VSAG gaf Dutoit 

andere cijfers. Alleen al de afdeling in Merksem zou in 1917 tweehonderd leden geteld 

                                                 
45

 Dutoit, Jef Van Extergem, p. 23. Volgens Mieke Sertyn was het Huysmans zelf die zou gezegd hebben 
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46

 Zie hierover Sertyn en ook Vanacker, Het aktivistische avontuur, pp. 188-200. 
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 Jan Willem Stutje, ‘Rondom Jef Van Extergem (1898-1998). Het radicale socialisme en de opkomst van 
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hebben. In totaal, aldus Dutoit, waren er zeker 3.000 gezinnen aangesloten  in 

Merksem, Ekeren, Borgerhout, Berchem, St. Martens-Bodegem, Anderlecht en 

Vilvoorde.49 

 

Die aanzienlijke toename kan te maken hebben met de verdere evolutie binnen 

de Antwerpse BWP. Vanaf nieuwjaar 1917  begon de vredeskwestie zich acuter te 

stellen binnen de federatie. Mieke Sertyn beschreef hoe vooral leerkrachten, zoals de 

reeds vermelde Schaeps, zich tot de oppositie gingen bekennen, vooral omdat de 

leiding het Stockholm-initiatief van Huysmans weigerde bespreekbaar te maken in de 

partijgeledingen. Gaandeweg ontstond op die manier een verbinding tussen de radicale 

SJW-jongeren en deze oudere socialisten, voornamelijk maar niet uitsluitend 

onderwijs- en cultuurmensen. Na enige tijd staakten Van Extergem en de SJW de 

uitgave van De Socialistische Vlaming om met z’n allen de krachten te verenigen rond 

het pas opgerichte De Nieuwe Tijd. Dat had alles te maken met de poging van Camille 

Huysmans om een internationale socialistenconferentie te organiseren. 

 

 

Camille Huysmans, Stockholm en de minderheidssocialisten 

 

In 1917 wilden Nederlandse en Scandinavische socialisten de door de oorlog 

verbroken contacten tussen socialistische partijen herstellen. Dat stond haaks op het 

‘jusqu’au boutisme’ van de BWP. De partij verklaarde zich verbonden met de Entente 

en weigerde elke dialoog met de Duitse SDP. 

 

Dat standpunt werd niet gedeeld door Camille Huysmans, de BWP’er die tevens 

secretaris was van het Internationaal Socialistisch Bureau. Huysmans was bij het 

uitbreken van de oorlog van Antwerpen uitgeweken naar Den Haag. Vanaf het voorjaar 

van 1917 werkte hij aan de voorbereiding van de socialistenconferentie in het Zweedse 

Stockholm. Huysmans legde contacten met socialistische partijen, ook de SPD, en 

trachtte ze samen rond de tafel te brengen om de oorlogvoerende landen tot een ‘vrede 
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door vergelijk’ te bewegen.50 Dat betekende de oorlog, waarvan de aanvankelijke 

euforie al verdwenen was, doen ophouden via onderhandelingen, dus niet doorvechten 

tot de onvoorwaardelijke overgave van Duitsland.  

 

Die inspanningen leverden hem de kritiek op van Belgische ‘jusqu’au boutisten’ 

als Victor de Meulemeester (één van de BWP-grondleggers die nu met zijn gezin naar 

Londen was uitgeweken maar in contact stond met Vandervelde en Destrée) en 

Hendrik de Man. Op 26 maart 1917 schreef de Man aan Huysmans: ‘Het zal u dan ook 

niet verwonderen te horen dat ik het met uw opvatting over de herneming van de 

internationale betrekkingen (…) alles behalve eens ben. Ik ben en blijf van mening dat 

de voorwaarde tot herinrichting van de Internationale de militaire nederlaag van 

Duitsland is, en dat we dat eerst en vooral moeten bereiken’.51 Herman Balthazar 

voegde eraan toe dat deze brief één van de vele was die Huysmans van ‘het harde 

BWP-kamp’ ontving.52 

 

Buiten dat ‘harde BWP-kamp’ waren een aantal Belgische socialisten beginnen 

twijfelen aan de oorlogsinspanningen. Ze schaarden zich achter Huysmans’ 

inspanningen voor een ‘vrede door vergelijk’.  

 

De Minderheidssocialisten die zich op die manier binnen de BWP begonnen te 

organiseren waren pacifistisch. Op binnenlands vlak verwierpen ze de ‘godsvrede’ en 

spraken zich uit voor de klassenstrijd. Godsvrede betekende het staken van de interne 

sociale strijd, het overstijgen van politieke en levensbeschouwelijke verschillen, het 

smeden van een union sacrée in functie van een gemeenschappelijk objectief: de 

Belgische natie die de oorlog (mee) moest winnen tegen Duitsland.  

 

In Antwerpen brachten de Minderheidssocialisten een weekblad uit, De Nieuwe 

Tijd, dat op 5000 exemplaren werd verspreid. Het eerste nummer verscheen op 23 juni 
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1917 en was nagenoeg volledig gewijd aan het vredesvraagstuk in de geest van de 

Zimmerwald-beweging. Het blad dat eerst halfmaandelijks verscheen maar na vier 

nummers al overschakelde op een wekelijks ritme, situeerde zich volledig binnen de 

BWP-structuren. Hoofdredacteur was Walter Schevenels, zoon van de regionale 

secretaris van de metaalbewerkersbond.53 Sterke figuur op de achtergrond was evenwel 

de anarchist Edward Joris. Die had in Turkije als bediende voor een scheepvaartfirma 

gewerkt. Toen hij beschuldigd werd van betrokkenheid bij een Armeense aanslag op 

een sultan, werd hij er in de zomer van 1905 ter dood veroordeeld. Hij was na 

tweeënhalf jaar gevangenschap kunnen terugkeren naar België nadat een 

internationale solidariteitsactie hem vrij kreeg.54 

 

De Nieuwe Tijd was een Vlaamsgezind blad, maar onafhankelijkheid werd 

verworpen. Een autonoom Vlaanderen werd economisch niet leefbaar geacht. Het blad 

solidariseerde zich ook met de Waalse arbeiders, ‘die tachtig jaar lang met ons 

dezelfden klassenstrijd gestreden hebben’.55 Hoewel het initiatief niet uitging van de 

groep rond Van Extergem sloot deze wel aan en groeiden VSAG en De Nieuwe Tijd snel 

naar elkaar toe. 

 

Op basis van de gemeenschappelijke noemer ‘vrede door vergelijk’ hadden deze 

Antwerpenaars ook aanhangers en contacten in Brussel, Leuven en kleinere steden als 

Lier, Turnhout, Temse en Tienen. Aanvankelijk waren de meeste 

minderheidssocialisten intellectuelen, maar gaandeweg verwierven ze ook syndicaal 

gewicht. Cruciale figuur hierin was August Debrouwere, de leider van het Verbond van 

Bouwwerkers die op een pro-Stockholm-standpunt stond. 

 

De Minderheidssocialisten konden zeker niet als een homogene groep 

beschouwd worden. Meningsverschillen staken overigens meteen de kop op rond de 
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vraag of socialisten een unitair Belgë moesten handhaven dan wel het federalisme 

voorstaan. Ook het ‘rode activisme’ gaf aanleiding tot meningsverschillen. Niet alle 

Vlaamsgezinde socialisten waren van mening dat via samenwerking met de Duitse 

bezetter de Vlaamse grieven en eisen zouden kunnen binnengehaald worden. 

 

Toch bestond de delegatie van de minderheidssocialisten die in de zomer van 

1917 naar Stockholm zou afreizen uit vertegenwoordigers die het activisme gunstig 

gezind waren.  Joris en de Gentenaar Frans Primo hadden er een gesprek met Camille 

Huysmans, de Nederlander Pieter Jelle Troelstra en de Zweed Hjalmar Branting. De 

Vlamingen pleitten er, naast een vrede door overleg, ook voor een zelfstandig 

Vlaanderen en Wallonië binnen Belgisch staatsverband.56 Dit ging Huysmans te ver. 

Deze beperkte zich tot ‘culturele autonomie’, een concept dat hij van Bauer en de 

austromarxisten had overgenomen en zelf in een light-versie interpreteerde. De 

baueriaanse idee – uitgewerkt op basis van minderheidsvolkeren binnen entiteiten als 

het Oostenrijks-Hongaars rijk – veronderstelde bij Huysmans zelfbeschikking voor 

Vlamingen en Walen om hun eigen onderwijs van de lagere school tot de universiteit 

te organiseren, zonder de minste inmenging van de andere.57 

 

Johan Lefèvre en de Vlaamsche Socialistische Partij, Gent 

 

Het socialistisch activisme kwam in Gent nooit van de grond, schreef Sertyn. 

Toch richtte in december 1917 de onderwijzer en BWP-militant Johan Lefèvre er, in een 

poging om zijn socialistische engagement te verzoenen met zijn keuze voor het 

activisme, een Vlaamsche Socialistische Partij (VSP) op. Lefèvre, die binnen de BWP 

vooral rond culturele aangelegenheden actief was, vormde samen met de dichter René 

De Clercq en Richard De Cneudt het zogenaamde ‘literaire driemanschap’ van Gent.58 

Naast voorzitter Lefèvre was ondervoorzitter Bernard Van De Sompel de tweede 
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centrale figuur. Hij was tevens directeur van de activistische hulporganisatie 

‘Volksopbeuring’. De Gentse VSP zou naar schatting zo’n veertig leden geteld hebben. 

 

Hoewel historici schreven dat Lefèvres initiatief vooral te maken had met 

ontwikkelingen binnen het Gentse activisme (waar ik hier niet verder zal op ingaan), 

mag de socialistische inspiratie van het groepje toch niet onderschat worden. De 

Vlaamse kwestie begreep Lefèvre in de eerste plaats als een sociale kwestie. De VSP 

sprak zich uit voor de oprichting van een republiek Vlaanderen, algemeen stemrecht 

voor mannen én vrouwen vanaf 21 jaar, verplicht gratis onderwijs tot 16 jaar, verplicht 

kosteloos vakonderwijs voor alle werklieden tot 19 jaar, invoering van de achturendag, 

pensioen op 55 jaar, 16 betaalde vakantiedagen, zwangerschapsverlof en het gedogen 

van alle godsdiensten. Van de Duitse bezetter mocht de VSP dat programma echter 

niet verspreiden. Haar publieke werking beperkte zich, aldus Daniël Vanacker, tot het 

opstellen van een aantal moties. Uiteindelijk besloot de VSP haar activiteiten te 

beperken tot ‘volksontwikkelenden kultuurarbeid’ in afwachting dat ‘de 

omstandigheden beter uitzicht geven voor politieke aktie’.59 

 

 

Gentse SJW en Vredesgroep 

 

De VSP was in Gent evenwel niet de voornaamste linkse dissidente kracht. Net 

als in Antwerpen, ging ook in Gent de jongerenafdeling SJW dwars liggen en ook daar 

leidde de afkeurende en repressieve reactie van de BWP-leiding tot een begin van 

aparte structurering.  

 

Na de Duitse inval in augustus 1914 had de Gentse SJW een affiche uitgebracht: 

het ‘klassieke’ standpunt werd herbevestigd: de oorlog diende het kapitalisme. Toen ze 

echter eind 1916 een vredesmotie goedkeurde, zich uitsprak voor de ‘vredesbeweging 

aller landen’ en de BWP-positie bekritiseerde, ontbond Eduard Anseele de Gentse  

SJW. Het Middencomiteit (het overkoepelend bestuur van de Gentse socialistische 
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organisaties) ontzegde de SJW’ers de toegang tot de lokalen en stichtte zelf een 

‘nieuwe’ jongerenafdeling.60 

 

De uitgesloten jongeren reorganiseerden zich begin 1917 rond het tijdschrift De 

Roode Jeugd dat op zo’n 1500 exemplaren verspreid werd.61 Naar eigen zeggen konden 

ze op 350 leden rekenen. Bij de lancering van De Roode Jeugd (ongeveer tegelijkertijd 

met De Nieuwe Tijd in Antwerpen) zegden de Gentse SJW’ers de arbeidersjeugd te 

willen behoeden ‘voor de ophitsende drijverijen, waarmee die zoogenaamde 

“vaderlandslievende” Belgische burgerij haat tracht te zaaien tegen onze klassegenoten 

van andere landen’.62 

 

Zelf opgegeven ledencijfers zijn niet alleen moeilijk op hun waarheidsgehalte te 

toetsen. Naargelang de bron variëren ze ook. Niet zelden gold het bekend maken van 

aantallen leden of abonnees als propaganda, een manier om de eigen impact op te 

blazen. 

 

De minderheidssocialisten, volgens eigen beweringen met zo’n 200 à 300 leden, 

organiseerden zich als Vredesgroep der Socialistische Partij, met slechts één 

programmapunt: vrede. In juni lanceerde de Vredesgroep een Manifest aan de 

Arbeiders, dat ze ook naar Camille Huysmans opstuurden die op dat moment in 

Stockholm zijn conferentie trachtte te organiseren.63  Enkel BWP-leden konden 

aansluiten bij de Vredesgroep, wat aantoonde dat men elke verdenking van 

scheurmakerij wilde counteren. Net als in Antwerpen groeiden – onder de Stockholm-

paraplu van Huysmans – SJW en minderheidssocialisten naar elkaar toe. Roode Jeugd 

werd het gemeenschappelijke tijdschrift, waarvan de oplage een 1.500 exemplaren 

bedroeg. Op 3 februari 1918 organiseerde de Vredesgroep der Socialistische Partij haar 
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eerste publieke activiteit, een ‘bespreking over den vrede’, die door een 200-tal mensen 

werd bijgewoond.64 

 

Vanacker rekende de Gentse dissidente socialisten echter niet tot het activisme, 

terwijl Dutoit de Gentse SJW wel, maar de Vredesgroep niet tot het activisme 

rekende.65 De aantijging van activisme werd resoluut verworpen: ‘Roode jeugd zal 

zuiver rood blijven of we scheppen ’t blaadje op’.66 De Vredesgroep verwierp als 

ondemocratisch de onafhankelijkheidsverklaring van Vlaanderen zoals die door de 

Raad van Vlaanderen, het met de bezetter collaborerende would-be ‘parlement’, werd 

afgekondigd. 

 

Het sociaal-flamingantisme was zeker aanwezig bij deze Gentse radicalere 

socialisten en dat leverde stof tot controverse. Richard Minne, auteur van het gedicht  

Negentienhonderd en veertien, was één van de kernleden van de Vredesgroep en 

redactielid van De Roode Jeugd. Hij studeerde aan de Gentse von Bissing-universiteit 

als vrije student. De vernederlandsing van de Gentse universiteit was voor de oorlog 

één van de centrale eisen van de Vlaamse beweging waarrond sterk gemobiliseerd 

werd door een breed front dat ook een politieke vertaling kreeg met de ‘drie kraaiende 

hanen’. De liberaal Franck, de katholiek Van Cauwelaert en de socialist Huysmans 

voerden samen campagne voor die vernederlandsing en uiteindelijk zou ook een 

gezamenlijk wetsvoorstel in die zin ingediend worden.67 Volgens Gaston Durnez 

maakte Minne, samen met zijn vriend Herreman, deel uit van een groepje dat onder 

impuls van de beeldhouwer Jozef Cantré het tijdschrift Regenboog oprichtte, ‘een 

banier waarrond het nieuwe Vlaanderen zich kon scharen’.68 Cantré was eveneens lid 

van de Gentse SJW en zelfs een tijdlang voorzitter van de Vredesgroep. Zijn 

engagement voor de von Bissing-universiteit ging verder dan die van Minne. Hij 
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ontwierp een gedenkpenning ter herinnering aan de vernederlandsing van de Genste 

universiteit. In maart 1918 aanvaardde hij zelfs de betrekking van tekenmeester aan 

diezelfde Hoogeschool.69 

 

Centraal in de Vredesgroep stonden, naast Richard Minne en Jozef Cantré, ook 

de vakbondsman Karel Hutse (een tijdelijk bediende bij het werklozenfonds), Oscar 

van den Sompel (tekstielarbeider), Albert Meyer (metaalbewerker), de gebroeders 

Gaston en Alfons Matthys. Ook prominent was Maurice Machtelynck (bediende bij de 

gemeentetaks). 

 

Hoe positioneerde de groep zich inhoudelijk? In juli 1918 trad de Vredesgroep 

met een brochure naar buiten: ‘Ons Standpunt’.70 De oorlog werd geanalyseerd als een 

strijd om afzetgebieden. De BWP-politiek werd zwaar gehekeld. Het ‘kartelsocialisme’ 

(de electorale samenwerking met de liberalen) moest bij het uitbreken van de oorlog 

wel leiden tot ‘sociaal-patriottisme’. Reformistische aspecten van de BWP-aanpak 

werden onder vuur genomen als ‘koeikiespolitiek’, ‘drang naar de ministerzetel en het 

indringen van de burgerregeering’. De ‘roode leiders’ die het in Minnes gedicht al 

moesten ontgelden, werden nu bij naam genoemd. ‘Wat denkt de arbeider bij het 

vernemen dat Van der Velde minister werd zonder zijne raadpleging?’, vroeg men zich 

retorisch af. De Waalse socialist Terwagne werd ‘oorlogsstoker’ genoemd en ook de 

andere Waalse socialistische jusqu’au boutist Jules Destrée ontsnapte niet aan de 

striemende kritiek. Hem werd verweten in Italië meetings te geven ‘voor den oorlog 

“tot het bittere einde”, terwijl onze beste Italiaansche kameraden met honderden in ’t 

gevang vliegen om te eischen: vrede terstond!’. De BWP heette ‘morele zelfmoord’ te 

plegen’, ‘de socialistische ziel verliet de organisaties’.71 

 

De Gentse dissidente socialisten solidariseerden zich daarentegen met de 

Russische kameraden. De Russische socialisten hadden zich immers niet tot een 
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Godsvrede laten bewegen: ‘’Wij zegden reeds dat de Russische Sociaal-demokratie de 

éénige was die in Oogst 1914 de klassenstrijd tegen hare regeering niet had 

opgegeven’.72 De Oktoberrevoltuie werd enthousiast onthaald: ‘Rusland werd 

omvormd in eene socialistische arbeidersrepubliek. Voor den algemeenen vrede 

beteekende dit een geweldige stap voorwaarts. En tot zijn verwezenlijking were het 

wellicht gekomen hadden het Europeesche proletariaat toen op de hoogte van zijne 

taak geweest’.73 Zelf hield de groep het bij een pleidooi voor vrede en Belgische 

neutraliteit: ‘Onzijdigheid’ van België, speelbal van Engelse imperialistische politiek 

(…) Wat wij te verdedigen hebben? Voor ’t oogenblik de socialistische vredesgedachte! 

Niet met, maar tegen de Belgische regeering. Naast ons en op het zelfde standpunt 

staan de minderheidspartijen in alle landen’.74 

 

Activistische gezind socialisme in Brussel en Brabant 

 

Op 3 oktober 1917 werd in Brussel de kring Nieuw Vlaanderen opgericht die alle 

Vlaamsgezinde socialisten wilde verenigen. Vlaanderen moest vernederlandsen door 

politiek volledig autonoom te worden. Hetzelfde gold voor Wallonië, binnen een 

‘hersteld België’. Vrede door overeenkomst was echter ook hier de absolute prioriteit.75 

 

Hendrik Tanrez en  de Limburger Steven Prenau stonden centraal in dit 

Brussels socialistisch activisme. Tanrez was secretaris van de Centrale voor 

Socialistische Demokratische Aktie, alweer een net opgerichte structuur die socialisme 

en flamingantisch activisme moest verzoenen. In tegenstelling tot de Gentse 

Vredesgroep ontwikkelden ze hun werking buiten de in de hoofdstad overwegend 

Franstalige BWP. Ze opereerden vanuit de structuren van de Vlaamse beweging. 

Tanrez schreef in  1917 onder het pseudoniem Zentra (anagram van Tanrez) zijn eerste 

brochure, Aan het IJzerfront, een aanklacht tegen de wantoestanden inzake taal aan 

het front. Het tweetal stond niet geïsoleerd van andere socialistisch-activistische 

kernen. Op 26 december 1917 sprak Prenau in Sint-Jans-Molenbeek op een meeting 
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met Jef Van Extergem. Beiden schreven in het op 3 maart 1918 gelanceerde socialistisch 

getinte De Vlam. Steven Prenau, die meestal ondertekende met het pseudoniem Steven 

Boersen, was hoofdredacteur. Volgens Christian Dutoit werd het blad rijkelijk door de 

Duitse bezetter gesubsidieerd. Zowel Tanrez als Prenau maakten ook deel uit van de 

Raad van Vlaanderen, het officieus Vlaams parlement dat een instrument was in het 

kader van de Flamenpolitik.76 Ze steunden Huysmans voor zijn deelname aan de 

Stockholm-conferentie.77  

 

Mieke Sertyn meldde ook het bestaan van activistsiche kernen in Lier, Leuven 

en Tienen. Vooral deze twee Brabantse plaatsen zijn van belang. Zowel in Leuven als 

Tienen bestond de linkse dissidentie uit een inhoudelijke configuratie die we al kennen 

van Antwerpen en deels ook Gent. Het ging om een handvol jongeren van de SJW, ze 

kozen voor het activisme en voor het minderheidssocialisme met de conferentie van 

Stockholm als referentie. Met Leo Magits in Leuven en Frans Liebaers in Tienen, de 

respectievelijke trekkers van deze kernen, traden ook twee figuren op het voorplan die 

een aanzienlijke rol zouden spelen in de ontwikkeling van de naoorlogse linkerzijde.  

 

 

War Van Overstraeten, Joseph Jacquemotte en Charles Massart in Brussel 

 

Naast de Brusselse activisten werd de socialistische oorlogsoppositie in en rond 

de hoofdstad voornamelijk belichaamd door twee figuren die van cruciaal belang 

zouden worden voor de ontwikkeling en evolutie van het Belgisch communisme: War 

Van Overstraeten en Joseph Jacquemotte. 

 

Net als in Antwerpen en Gent, bezorgde ook de Brusselse SJW de moederpartij 

kopzorgen. De BWP was al vóór het uitbreken van de oorlog meer bepaald beducht 

voor anarchistische invloeden in de Brusselse SJW. De jongerenfederatie had een 

antimilitaristisch programma goedgekeurd dat gebaseerd was op de stellingen van de 
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Nederlandse anarchist Domela Nieuwenhuis.78 Aan radicaliteit ontbrak het de 

Brusselse SJW geenszins. Maar anders dan bijvoorbeeld in Antwerpen en Gent was een 

verstandhouding of samengaan met ‘oudere’ linkse oppositionelen minder evident. 

Zelfs binnen de linkerzijde werden de jongeren bekritiseerd voor een gebrek aan ernst. 

Zo schreef Joseph Jacquemotte in 1911 in L’Exploité dat de jongeren van de Brusselse 

SJW niet in staat waren om op ernstige en doeltreffende manier antimilitaristische 

propaganda te voeren. (‘incapables de mener à bien une propagande antimilitariste 

sérieuse’).79  

 

War Van Overstraeten legde een onorthodox parcours af waarin hij links 

politiek radicalisme combineerde met een artistieke expressie (hij schilderde) die er 

niet meteen mee strookte.80 Hij lag vóór de oorlog mee aan de basis van tijdschriften 

met namen als En Marge en Don Quichotte, ‘waarin anarchisten, socialisten en andere 

onrustige zoekers contact vonden op basis van sociale bekommernissen’.81 

 

Bij het uitbreken van de oorlog was Van Overstraeten drieëntwintig jaar en net 

afgezwaaid. Hoewel hij opnieuw werd opgeroepen, bleven de oorlogsgruwelen hem 

bespaard. In 1915 ging hij aan de slag voor de Franse decorateur Baillard die opdrachten 

uitvoerde in de Muntschouwburg. Daar leerde hij Jeanne Quinet kennen, die er 

regelmatig als zangeres optrad Ze trouwden op 13 juni.82 

 

Van Overstraeten sympathiseerde wel vroeg met het communisme en vanaf 1917 

ook met de Russische Oktoberrevolutie. Hij werd secretaris van de Brusselse SJW. 

Toen al stond hij in contact met internationale communistische verantwoordelijken. 

Hij ontving hun tijdschriften en correspondeerde over het bewust afscheuren van de 
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SJW om tot een autonome communistische formatie in België te komen83. De breuk 

tussen jongeren en partij liet niet lang op zich wachten.  

 

L’Exploité en zijn vrienden 

 

Tegenover de onstuimigheid van Van Overstraeten stond de behoedzaamheid 

van Jacquemotte. Joseph Jacquemotte, voormalig bediende, werd vanaf 1910 secretaris 

van de Brusselse socialistische bediendenbond en in die hoedanigheid ook lid van de 

BWP-instanties. Hij ontwikkelde vóór de oorlog linkse standpunten zoals de 

unilaterale ontwapening van België, het afdwingen van algemeen enkelvoudig 

stemrecht via algemene staking en dus niet via een bondgenootschap met de 

liberalen.84  

 

Tussen 1910 en 1913 bouwde Jacquemotte, met dat Brusselse 

bediendensyndicalisme als basis, een linkerzijde uit binnen de BWP. Hij gebruikte 

hiervoor het in 1911 door Emile Chapelier opgerichte blad L’Exploité, organe socialiste 

d’action directe. Chapelier was dan al een echte routinier van de radicale linkerzijde. 

Deze voormalige mijnwerker en uitbater van een boekhandel in Sint-Gilles had zowat 

alle anarchistische watertjes doorzwommen: revolutionair syndicalisme, bevordering 

van het Esperanto, propaganda voor contraceptie (in zijn boekhandel verkocht hij ook 

condooms). Naast de jonge Jacquemotte en hoofdredacteur Chapelier bestond de kern 

van L’Exploité uit een andere, eveneens oudere militant, de voormalige leraar en 

journalist Raphael Rens. Georges Petit-Disoir verzorgde de administratie.85 
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De oppositie die zich rond L’Exploité vormde, bevond zich voornamelijk in de 

schoot van de BWP zelf, te Brussel en in Wallonië. Maxime Steinberg, die een 

panorama schetste van alle vooroorlogse revolutionaire en communistische 

groupuscules, spreekt van een fusie tussen linkse haarden in Brussel en Mons, waar het 

blad aanvankelijk gedrukt werd.86 

 

Steinberg schreef dat Jacquemotte voornamelijk syndicalist was en bestempelde 

zijn scholingsgraad als ‘rudimentair en eclectisch’.87 Onder impuls van Charles 

Massart, die vanaf 1913 les gaf aan de Centrale d’Education Ouvrière (Centrale voor 

Arbeidersopvoeding) en er de adjunct was van Hendrik de Man, kwam Jacquemotte in 

aanraking met het marxisme. Francine Bolle beschreef Massart als ‘un rescapé du 

marxisme d’avant 1914’, die pas na het einde van de oorlog met Jacquemotte een 

politieke tandem zou vormen: ‘Après la guerre, il se rangea aux côtés de Jacquemotte 

parmi les oppositionnelles du P.O.B.’.88 

 

De anti-oorlogsactiviteit van Jacquemotte en de kern rond L’Exploité mag niet 

overroepen worden. Steinberg stopte zijn relaas vóór het uitbreken van de Eerste 

Wereldoorlog. Andere auteurs zijn karig met informatie over de anti-

oorlogsactiviteiten van Jacquemotte.89 Jules Pirlot en ‘Milou’ Rikir zijn duidelijker en 

schrijven: ‘La guerre met un frein à son travail d’agitation’.90 Wat betekende dit 

concreet ? 

 

Bij het uitbreken van de oorlog werd de publicatie L’Exploité stopgezet. 

Jacquemotte, zo schrijven Pirlot en Rikir verder nog, bekwaamde zich in de stenografie 
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en – tijdens de lessen van Massart – in het marxisme. Net als de Minderheidssocialisten 

op andere plaatsen, vonden Jacquemotte en Massart vanaf 1917 in de Stockholm-

conferentie van Huysmans een heuse kapstok om hun weerstand tegen de oorlog tot 

uitdrukking te brengen. Samen ijverden ze voor de deelname van de BWP aan de 

conferentie van Stockholm. Voor linkse socialisten als Jacquemotte en Massart stond 

‘Stockholm’ voor getrouwheid aan het internationalisme. Op dat moment was Lenin al 

overtuigd van de noodzaak om te breken met de ‘oude’ sociaaldemocratische partijen 

en een nieuwe, revolutionaire internationale op te richten. 

 

In augustus 1918 publiceerde het tweetal, samen met Joseph Wauters én met 

toestemming van de BWP een semi-clandestie brochure, La révolution russe. 

Jacquemotte nam een voorzichtige houding aan. Toen bij de wapenstilstand Duitse 

soldaten in Brussel een soldatenraad vormden en door de stad marcheerden, gingen 

Jacquemotte en Massart niet op hun uitnodiging in om mee op te stappen, omdat ze 

door de BWP-leiding in de gaten werden gehouden, aldus Pirlot en Rikir.91 

 

Op 6 november 1918 uitte Joseph Jacquemotte binnen de Brusselse BWP-

federatie een zelfkritiek van zijn houding tijdens de oorlog en keerde hij zich tegen het 

ministerialisme. Pal daarna, op 17 november 1918, dus na de Wapenstilstand, werd 

L’Exploité opnieuw uitgegeven. Het blad bestreed vanaf dan heftig de deelname van 

socialistische leiders aan de union sacré regering en situeerde zich als links platform 

binnen de BWP. 

 

In een terugblik op deze periode schreef de Vlaamse communist en KPB-

medestichter Georges Van den Boom dat de Stockholm-conferentie door de Russische 

bolsjevieken ‘scherp veroordeeld’ werd als een bijeenkomst van ‘de rechtervleugels van 
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de verschillende socialistische partijen’.92  Huysmans en zijn medestanders wilden 

immers een reconstructie van de Tweede Internationale, terwijl die voor Lenin en de 

zijnen dood en begraven was. Doch, vervolgde Van den Boom, de strijd die de 

Russische bolsjevieken voerden, moest Jacquemotte tot de verdediging van de 

Oktoberrevolutie en van de Sovjet-Unie brengen. Dit verbreedde de kloof in de schoot 

van de BWP. De leiding stuurde steeds nadrukkelijker op uitsluiting aan.93 De linkse 

oppositie die zich rond het blad vormde, werd in de zomer van 1920 gestructureerd als 

Les amis de L’Exploité. Op hun derde congres besloten die over te gaan tot het stichten 

van een communistische partij, gezien de strijd in de schoot van de BWP onmogelijk 

geworden was. Jacquemotte, Massart en de andere vrienden van L’Exploité beslisten 

‘zich in verbinding te stellen met de bestaande Belgische communistische groepen en 

met de IIIe Internationale’.94  

Zoals we zullen zien had War Van Overstraeten, die zelf tot november 1919 in 

L’Exploité geschreven had, al een voorsprong genomen. Het was immers Van 

Overstraeten die de ‘bestaande Belgische communistische groepen’ leidde en via wie 

de contacten met de Komintern liepen. 

 

Anarchisten 

 

Ook in de anarchistische beweging, die prat kon gaan op een rijke 

antimilitaristische traditie, boog men zich al sinds het aanbreken van de nieuwe eeuw 

over de vraag wat er moest gedaan worden ingeval van een nieuwe oorlog. 

Niettegenstaande de meeste anarchisten een antimilitaristisch of pacifistisch 

standpunt innamen, klonken er ook belangrijke dissonante geluiden. Net als bij de 

socialisten zou de Eerste Wereldoorlog voor controverse en verdeeldheid zorgen.95 
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Twee teksten vormden de bakens in dit debat. In februari 1915 publiceerden 36 

anarchisten in Londen een tekst De anarchistische internationale en de oorlog.96 Onder 

de ondertekenaars bevonden zich klinkende namen als de Litouwer Alexandre 

Berkman, de Russische Emma Goldman, de Italiaan Errico Malatesta en de 

Nederlander Ferdinand Domela Nieuwenhuis. De oorzaak van de oorlog lag in het 

bestaan van staten, luidde het. De staat, per definitie een orgaan van onderdrukking in 

dienst van een bevoorrechte minderheid. [La vérité, c'est que la cause des guerres, de 

celle qui ensanglante actuellement les plaines de l'Europe, comme de toutes celles qui 

l'ont précédée, réside uniquement dans l'existence de l'état, qui est la forme politique du 

privilège.] Opstand en revolutie waren aan de orde. [Nous devons profiter de tous les 

mouvements de révolte de tous les mécontentements, pour fomenter l'insurrection, pour 

organiser la révolution, de laquelle nous attendons la fin de toutes les iniquités sociales. 

Pas de découragement même devant une calamité comme la guerre actuelle.] Oorlog en 

militarisme moesten voor altijd gebannen worden, de staat moest volledig vernietigd 

worden. [(…) la guerre et le militarisme à jamais supprimés ; la liberté entière conquise 

par la destruction totale de l'état] Voor deze anarchisten bestond er geen onderscheid 

tussen offensieve en defensieve oorlogen en moest elke onvrede aangewend worden 

om revolutie uit te lukken. 

 

In Frankrijk verdedigde een andere notoire anarchist, de Russische banneling 

Peter Kropotkin, de idee dat de oorlog in een revolutie moest omgezet worden, maar 

dat tegelijkertijd het Franse grondgebied door die revolutionairen moest verdedigd 

worden tegen Duitsland. ‘Faisons la révolution et courons aux frontières, comme soldat 

de la révolution’, riep hij op.97 Kropotkin ijverde voor een overwinning van de 

geallieerden omdat een aantal vrijheden beter gewaarborgd waren in Frankrijk en 

Groot-Brittannië dan onder Duits gezag, aldus de anarchistische prins die vreesde voor 

een ‘Pruisische militaire dictatuur’. In 1916 leidde dit standpunt tot het Manifest van de 
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Zestien, een initiatief van Kropotkin en de Franse anarchist Jean Grave die tot 

controverse binnen de internationale anarchistische beweging zou leiden.98 

 

De polemiek bleef niet zonder gevolgen voor de anarchiste beweging, zoals 

Hem Day, pseudoniem van de Brusselse anarchist Marcel Dieu, later schreef: 

 

‘Cette longue polémique, si elle a provoqué, dans les milieux anarchistes, 

des scissions et peut-être amené quelques bons camarades à devoir rompre 

toutes relations entre eux, n’aura pas manqué d’être fructueuse en 

enseignements, car elle aura démontré comment un accord parfait, établi 

par près d’un demi-siècle de propagande pour un idéal commun, s’est 

trouvé brusquement rompu devant un événement d’une exceptionnelle 

gravité. [...] dans l’ensemble, le mouvement anarchiste fut nettement 

hostile [au Manifeste]’.99 

 

De representatie van Hem Day vertoonde parallellen met die van de 

socialistische linkerzijde. In beide gevallen werd het topos van ‘de brutaal verbroken 

continuïteit’ ingezet tegenover een hoofdmacht die van de afgesproken koers afweek. 

Bij de socialisten was dit laatste een geleidelijk proces geweest dat verbonden was met 

de structurele uitbouw van de beweging en haar intrede in de instellingen van de 

burgerlijke staat. Bij de anarchisten was de ‘afwijking’ bruusk. 

 

De wat positieve voorstelling van Hem Day verdient enige nuancering en, voor 

wat België betreft, kan ze zelfs tegengesproken worden. In België zouden binnen de 

anarchistische microcosmos de Kropotkin-aanhangers helemaal geen ‘infime minorité’ 

zijn. Volgens Jan Moulaert kozen de meeste betrokken Belgen de kant van de 
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voorstanders van de verdedigingsoorlog.100 Het rijke en lange leven van het Belgische 

anarchisme leek op te houden in 1914. Dat blijkt ook uit het nochtans gedetailleerde 

overzicht als dat van Jacques Gillen voor Franstalig België.101 In zijn standaardwerk 

schrijft Jan Moulaert dat in 1914 voorlopig een einde kwam aan het ‘anarchistisch 

geploeter’. 

 

Ook qua verloop was de parallel met de sociaaldemocratische evolutie 

opmerkelijk. Net als de sociaaldemocratie hielden de anarchisten eveneens 

internationale bijeenkomsten tegen een nakende oorlog. De in 1904 opgerichte 

Internationale Antimilitaristische Vereniging, met zwaartepunt in Nederland, hield 

een aantal protestmeetings en op 31 augustus 1913 vormde de opening van het 

Vredespaleis in Den Haag de aanleiding voor een meeting ‘met werkelijk internationale 

allure’.102 Eén van de sprekers was de Mechelaar Frans Verbelen, voormalig BWP-

voorzitter van de plaatselijke afdeling die omstreeks 1897 tot de slotsom kwam dat ‘het 

socialisme in België verloochend werd’.103 

 

Op 16 augustus 1914 werd te Antwerpen een internationale anarchistische 

meeting georganiseerd. Jan Moulaert schreef dat het initiatief uitging van de 

Antwerpse Vrije Groep en de Nederlandse Sociaal-Anarchistische Actie. Nadat deze 

laatsten, omwille van praktische beslommeringen afhaakten, kreeg het initiatief bijval 

uit Luik. Onder meer het blad L’Emancipateur riep op voor de meeting.104 

 

Van dat blad rolde het laatste exemplaar op 2 augustus 1914 van de persen onder 

de kop ‘Guerre à la guerre’. Een algemene staking was nodig om economische 

ontreddering te creëren en daarop de burgerij te onteigenen, schreef het blad: ‘A bas la 

guerre, vive la révolution sociale’.105  

 

                                                 
100

 Moulaert, Rood en zwart, p. 399. 
101

 Jacques Gillen, ‘Les anarchistes en Belgique’, in: Anne Morelli & José Gotovitch (eds.), Contester dans 
un pays prospère. L’extrème gauche en Belgique et au Canada, Bruxelles, PIE Peter Lang, 2007, pp. 19-35. 
102

 Moulaert, Rood en zwart, p. 397. 
103

 Moulaert, Rood en zwart, p. 197-199. A.L. Constandse, ‘Het anarchisme in de Nederlanden’, Ons 
Erfdeel, jg. 22, 1979, p. 367. 
104

 Moulaert, Rood en zwart, p. 398. 
105

 Moulaert, Rood en zwart, p. 398. 



35 
 

Nog voor het Manifest van de Zestien gelanceerd werd en de internationale 

anarchistische beweging een controverse kende, verschenen in november 1914 in het 

Londense Freedom artikels van de hand van Kropotkin en Grave die pleitten voor een 

verdedigingsoorlog. Maar het nummer nam ook een brief op van Verbelen waarin 

ondubbelzinnig werd gepleit voor steun aan de geallieerden.106  

 

Het Manifest van de Zestien  werd eveneens ondertekend door de Belgische 

anarchistische veteraan Victor Dave, die toen echter al een poos in Frankrijk actief was 

na omzwervingen in Engeland, Duitsland en Nederland. Maar twee andere Belgische 

namen vielen meer op, omdat het om actieve anarchisten ging. Vooreerst was er de 

Luikenaar Jules Moineau, die tijdens de staking van 1886 de militaire school verlaten 

had omdat hij niet op de arbeiders wilde schieten. Voor een aanslag met explosieven 

zou hij tot 25 jaar dwangarbeid veroordeeld worden. Bij de inval van de Duitse troepen 

in 1914 werd Moineau opgepakt. Na drie weken, terug op vrije voeten, stak hij de grens 

over naar Nederland, dan Engeland om uiteindelijk in Frankrijk te belanden waar hij 

dus het kamp van Kropotkin koos. 

 

De andere Belgische ondertekenaar was Henri Fuss. Deze laatste meldde zich 

zelfs, net als de socialist Hendrik de Man, aan als oorlogsvrijwiller.107 Henri Fuz-Amoré 

was een emblematisch anarchistisch militant die begin 1905 het revolutionair-

syndicalistische blad L’Action Directe had opgericht. Volgens Steinberg legde deze 

typograaf – een bolwerk van het anarchisme – het Belgische revolutionaire 

syndicalisme in zijn ideologische plooi.108 

 

Vlaamse Sovjets aan de IJzer 

 

Ook de Antwerpenaar Antoon Pira meldde zich - ‘gevat door de 

oorlogspsychose’, zoals Massart schreef – in augustus 1914 als vrijwilliger. Maar 

wanneer hij in februari 1918 zijn opwachting maakt aan het front heeft zijn houding al 
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een hele metamorfose ondergaan. Pira voerde er vanuit pacifistische opvattingen 

campagne voor een verstandhouding met de Duitsers, een houding die gecatalogeerd 

wordt als ‘defaitisme’. Dat had hij naar verluidt opgepikt in het Franse kamp van 

Auvours, waar hij als instructeur actief was geweest. Hij kwam er onder invloed te 

staan van de pacifistische ideeën van de voormalige Franse premier Joseph Caillaux.109 

 

Pira trachtte aanvankelijk contact te zoeken met de Frontbeweging, maar 

slaagde er niet in tot de kern door te dringen. Binnen het Vijfde Linieregiment stichtte 

hij, vermoedelijk in mei 1918, het Algemeen Vlaamsch Democratisch Verbond. Pira riep 

op tot desertie en lokte op 11 juli in Westvleteren een staking uit. Volgens Sophie De 

Schaepdrijver bleef zijn actie niet zonder gevolgen: alleen al uit het Vijfde 

Linieregiment registreerde de Militaire Veiligheid tientallen – volgens één schatting 

tachtig – soldaten en officieren die de vijandelijke linies overstaken.110 Op 19 juli werd 

hij gearresteerd.111 

 

Muiterij, raden en verbroedering 

 

De matrozenopstand van 4 augustus 1918 in de havenstad Kiel vormde een 

startschot voor een hele reeks van muiterijen met oprichting van arbeiders- en 

soldatenraden. Het was Duitsland niet meer mogelijk om de oorlog verder te zetten. 

Op 9 november trad de keizer af en werd de republiek uitgeroepen. Een dag later 

vluchtte Wilhelm II naar Nederland. De massale opstand kwam niet uit de lucht vallen, 

maar was het resultaat van een propaganda, agitatie en organisatie die al vanaf 1916 

werd gevoerd onder Duitse soldaten. 

 

Onder de haviken gaf deze opstand aanleiding tot de transnationale mythe van 

‘de dolkstoot in de rug’. Nationalisten en conservatieven verklaarden de Duitse 

nederlaag niet aan de hand van militaire factoren, en dus eventuele eigen 
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tekortkomingen, maar aan de als verraderlijk gerepresenteerde houding van het 

thuisfront. Republikeinen die zich tegen het keizerrijk keerden, opstand en muiterijen 

van communistisch geïnspireerde burgers en militairen werden met de vinger 

gewezen.112 

 

De soldatenrevolte sloeg meteen over naar de bezette gebieden. In Brussel werd 

een revolutionaire soldatenraad opgericht, de Soldatenrate, die de stad zou besturen. 

De rode vlag werd uitgehangen boven de Kommandantur. Soldaten verbroederden met 

de bevolking. Aan de Place Rogier werden Duitse officieren publiekelijk door hun 

soldaten gedegradeerd. Honderden linkse Belgen verbroederden, maar de BWP-leiding 

– in de persoon van Vandervelde – deed er alles aan om deze verbroederingen te 

beletten en te verhinderen dat de revolutionaire lont ook de BWP en België zou 

aansteken. 

 

In Tienen en Leuven gingen Duitse soldaten aan het muiten onder invloed van 

de Spartakusbeweging van Liebknecht, Luxemburg, Jochiges etc. Eén van de linkse 

figuren die met deze soldaten sympathiseerde en mee manifesteerde was de reeds 

vermelde Frans Liebaers. Deze schoenlapper was uiterst actief in het socialistische 

verenigingsleven van Leuven, ook in de SJW. In de zomer van 1916 had hij mee aan de 

basis van de socialistische kolonie van Rotselaar gelegen.113 Voor zijn deelname aan de 

betoging van de muitende soldaten in Tienen werd hij gearresteerd en veroordeeld tot 

acht maanden cel. 
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Ook in Antwerpen werd een Arbeiter- und Soldatenrat opgericht. De eerste 

zitting van dit orgaan vond plaats in de Vlaamse Schouwburg. Een aantal SJW-ers, 

onder wie Paul De Groot, waren aanwezig op deze bijeenkomst.114 

 

In 1920 werd Frans Liebaers de sterke secretaris van de socialistische 

kledingcentrale (Centrale der Kleding en Aanverwante Vakken van België, CKAVB) en 

zou hij een cruciale rol spelen in de zogenaamde Eenheidsbeweging die de motie 

Mertens bestreed die communisten uit leidende functies in de vakbond (Syndicale 

Commissie) sloot. Hoewel hij bevriend was met KPB-medestichter War Van 

Overstraeten, zou hij nooit tot de communistische partij toetreden, zelfs niet na een 

studiereis naar de Sovjet-Unie.115 

 

 

Oktoberrevolutie als nieuw paradigma en de communistische partij als 

gedeeltelijke kristallisatie van de linkse dissidentie 

 

‘La révolution d’Octobre avait vertu d’exemple: le socialisme ne relevait plus de 

l’utopie, il avait pris corps et le volontarisme avait fini par payer’.116 Met de 

Oktoberrevolutie reikten de Russische bolsjevieken de internationale linkerzijde een 

nieuw paradigma aan. Ze stelden zich op als alternatief voor de sociaaldemocratie die, 

zo luidde het, in augustus 1914 ‘haar bankroet’ had aangetoond.117 Niet alleen 

ideologisch en strategisch, maar ook organisatorisch werd dat alternatief vormgegeven. 

De Derde Internationale of Komintern werd in 1919 in Moskou opgericht. Ter 

onderscheiding van socialisten of sociaaldemocraten noemden de aanhangers zich 

voortaan communisten. Ze streefden in zoveel mogelijk landen naar de oprichting van 

communistische partijen. 
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Dat lag onder meer in de lijn van het harde verzet van Lenin tegen de pogingen 

om de ‘failliete’ sociaaldemocratie nieuw leven in te blazen. ‘Stockholm’, voor het gros 

van de Belgische linkerzijde het referentiepunt van hun weerstand tegen de oorlog, 

was daarom door de Russische revolutionairen genadeloos veroordeeld. Overal werd 

de linkerzijde voor de keuze geplaatst: heropleving van de sociaaldemocratie of 

uitbouw van het communisme. Ook in België. 

 

Over heel het land ontstonden groepjes die zich beriepen op de 

Oktoberevolutie, op de bolsjevieken en op het communistische paradigma.118 Vaak 

waren dat efemere initiatieven die, door fusies al snel andere namen aannamen. In 

sommige van deze gevallen werden slechts weinig publicaties uitgegeven en bleven er 

nog minder bewaard. In wat volgt, onderneem ik een poging om dit micro-

lappendeken dat ontstond tussen het einde van de Eerste Wereldoorlog en de stichting 

van de KPB/PCB in 1921 snel te schetsen. Nu al moet evenwel vermeld worden dat niet 

alle dissidenten zich aansloten bij de nieuwe communistische partij. 

 

De Antwerpse ‘minderheidssocialisten’ die uit de BWP gestoten werden, 

richtten in november 1918 de Vlaamsche Revolutionaire Socialistische Partij op. Hieruit 

ontstond de Kommunistische Bond in Vlaanderen. Na het congres van oktober 1919, 

waarop een aantal nieuwe groepjes toetraden, werd de naam Kommunistische Bond –

Vlaamsche Federatie aangenomen. Er werd een blad uitgegeven, De Internationale.119 

Deze Bond, soms ook Partij, genoemd, veroordeelde het burgerlijkse parlementaire 

stelsel (‘parlementarisme’) en was - trouw aan haar posities tijden de oorlog - 

uitgesproken Vlaamsgezind. Tegen het parlementarisme in, pleitte de Bond voor een 

‘federatieve radenrepubliek’. Zowel Vlaanderen als Wallonië zouden daarbinnen als 

een autonome republiek functioneren. 

 

Er bestond een nauwe samenwerking tussen de Antwerpse tak van de 
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Komunistische Bond/Partij en de Antwerpse Clarté-groep. De Clarté-beweging was een 

initiatief van de Franse auteurs Romain Rolland en Henri Barbusse om intellectuelen te 

organiseren in het verzet tegen de oorlog.120 In België ontstond de groep vanuit de 

Universeele Humanistische Vereniging (UHV) en gaf het tijdschrift De Nieuwe 

Wereldorde uit. Dat fusioneerde in maart 1920 met het communistische De 

Internationale.121 

 

Op 11 januari 1920 werd in Gent, op de Koornmarkt in café ‘Den nieuwen boer’ 

het tweede congres van de ‘Kommunistische Partij – Vlaamse Federatie’ gehouden. 

Jan-Willem Stutje noemde de deelnemers ‘een bont allegaartje’: ‘flaminganten, 

clartéanen, geheelonthouders, anarchisten, bewonderaars van Frederik van Eeden, 

beproefde vredesactivisten en socialistische jongeren, intellectuelen, maar ook 

vakbondsmilitanten’.122 Onder de deelnemende syndicalisten bevond zich August 

Debrouwere, oud-secretaris van het Verbond der Bouwwerkers en tijdens de oorlog lid 

van de Minderheidssocialisten, wat hem in november 1918 de uitsluiting uit de BWP 

had gekost.123  

 

Ook in Brussel en het Franstalige deel van België waren enkele linkse groepen 

actief geworden. Onder leiding van War Van Overstraeten, scheurde de Brusselse 

Socialistische Jonge Wacht (S.J.W.)-afdeling zich af van de B.W.P. en vormde in 1919 de 

Groupe Communiste de Bruxelles. Deze evolueerde tot een Fédération Communiste en 

Wallonie. In november 1920 gingen deze militanten over tot de oprichting van de Parti 

Communiste de Belgique, die door de Komintern erkend werd als officiële Belgische 

sectie. Door het overwicht aan Waalse militanten verdween het flamingantisme naar 
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de achtergrond. De Brusselse communisten waren de belangrijkste groep. Vanaf 1 

maart 1920 brachten ze het blad L’Ouvrier communiste uit en in het Nederlands, De 

Kommunistische Arbeider. War Van Overstraeten was de algemeen-secretaris. Hij 

onderhield niet alleen contacten met de Zwitserse communiste Jules Humbert Droz, 

maar ook met de Nederlandse dichter en communist Herman Gorter. Die laatste 

contacten verliepen via de in Brussel verblijvende Nederlandse diamantslijper 

Abraham Soep.124 De ‘Vlaamsche federatie’ sloot bij Van Overstraetens structuren aan. 

 

De Parti Communiste Belge van Van Overstraeten wilde een politiek sterk 

gewapende elitepartij vormen naar bolsjewistisch model. Deze elite moest de arbeiders 

leiden naar een revolutie die het socialisme zou instellen, georganiseerd op radenbasis. 

Kenmerkend was hun hevig antiparlementarisme. Elke strijd tegen de staat werd dus 

buiten het parlement gevoerd. Hierdoor kwamen ze in botsing met de groep rond 

Jacquemotte, maar ook met de richtlijnen van de Derde Internationale. 

 

Op 4 juni 1921 publiceerde L’Ouvrier Communiste de tekst ‘Ce qui nous sépare’, 

een kritiek op de groep Jacquemotte-Massart. Het artikel was ondertekend met de 

initialen ‘V.G.’ waarachter Guillaume Vanden Borre schuil ging, Deze grafische 

kunstenaar was naast een trouwe politieke medestander eveneens een goede 

persoonlijke vriend van Van Overstraeten.125 

 

Op 29 mei 1921 besliste de nationale federatie van de Amis de l’Exploit’ toe te 

treden tot de Komintern en de eigen naam om te dopen in Parti communiste belge. In 

het manifest dat ze in juni, pal na hun stichtingscongres, lanceerden, verweten ze de 

BWP-leiders dat die de principes van de klassenstrijd en van het internationalisme 

(met hoofdletter) verraden had. Ze staafde dat vreemd genoeg als volgt: ‘Pendant la 

                                                 
124

 Stutje, Rondom Jef Van Extergem, p. 45. 
125

 Dat valt af te leiden uit de inhoud van de niet-gepubliceerde correspondentie tussen War Van 
Overstraeten en Guillaume Vanden Borre die van 1920 tot in de jaren vijftig loopt. Met dank aan José 
Gotovitch. 



42 
 

guerre, ils [de BWP-leiders] se sont opposés à une rencontre des prolétaires en entravant 

l’oeuvre de Stockholm’.126 

 

De groep rond War Van Overstraeten stond toen dichter bij Moskou en genoot 

ook het politieke vertrouwen van de ‘centrale zetel’. Dat had ook te maken met de 

houding in de oorlog. De optie van Jacquemotte en Massart voor het volgens Lenin in 

1917 achterhaalde ‘steun aan Stockholm’ speelde ongetwijfeld in het nadeel van de 

groep rond L’Exploité. Van Overstraeten, zelf voormalig redactielid van L’Exploité, 

miste bij die groep kritiek op het parlementaire stelsel. Volgens Samia Beziou was Van 

Overstraeten in 1918 het enige redactielid dat zonder terughoudendheid de 

bolsjevieken steunde.127 Hij vond hun breuk met de BWP niet diepgaand genoeg. Voor 

hem ging het om ‘reformisten die hun taal vermengd hebben met revolutionair 

speeksel’.128   Bovendien had men in 1920 in Moskou Van Overstraeten al over de vloer 

gehad als enige Belgische afgevaardigde op het tweede Komintern-congres. Anderzijds 

was men bij de Komintern niet blind voor het gewicht van de syndicalisten die zich in 

en rond L’Exploité organiseerden. Hun sociale inworteling was voor Moskou wellicht 

indrukwekkender dan het volatiele en heterogene karakter van de ‘onrustige zoekers’ 

rond Van Overstraeten. 

 

De twee strekkingen werden verplicht tot fusie op het derde congres van de 

Kommunistische Internationale in juli 1921. De partij van Van Overstraeten moest zich 

voegen naar de internationale discipline inzake de kwestie van het parlementarisme. 

De partij van Jacquemotte moest zijn basis proberen afbrengen van centristische 

tendensen.129. Op drie en vier september 1921 vond dan uiteindelijk het 

eenmakingcongres plaats waarop de Kommunistische Partij van België werd geboren. 

Van Overstraeten werd, als nationaal secretaris, één van de belangrijkste leiders van de 
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KPB.130 Tussen het derde en vierde congres van de Komintern was hij lid van het 

Uitvoerend Comité van deze internationale.131 

 

De jonge partij bezat twee persorganen: De Roode Vaan en Le Drapeau Rouge. 

Men nam deel aan de verkiezingen van oktober 1921, wat door de onvoltooide 

eenmaking een flop werd. Dit resulteerde in het verlies van een groot aantal leden. 

 

 

Conclusie 

 

Maxime Steinberg schreef dat het anarchisme mede een ‘kweekschool’ voor het 

communisme vormde. Jan Moulaert vond dat het deze stelling aan doorslaggevende 

argumenten ontbrak. Zeker, er waren anarchisten zoals de Luikenaars Thonar en 

Chapelier die na de oorlog voor lidmaatschap van de communistische partij kozen. De 

medewerking van Vlaamse anarchisten aan de nieuwe communistische beweging was, 

nog steeds volgens Moulaert, van korte duur.132 

 

Eerder dan de anarchisten kunnen de dissidente SJW’ers de ‘kweekschool’ van 

de KPB genoemd worden. De socialistische jongeren, zowel in Vlaanderen, Brussel als 

Wallonië, leverden een flink deel van de manschappen van de nieuwe communistische 

partij. Maar ook onder de dissidente SJW’ers volgde niet iedereen. Tal van trekkers van 

de Gentse Vredesgroep, onder wie SJW’ers, bleven buiten de KPB. 

Oorlogstegenstanders die socialisme en activisme gecombineerd hadden, werden 

juridisch vervolgd, verdwenen achter de tralies of kozen voor ballingschap. Jef Van 

Extergem zou pas in 1928 lid worden van de KPB. Van continuïteit met het 

flamingantische, zelfs activististische verleden was toen nog amper sprake.  
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Radicaal-links was niet alleen ‘une infime minorité’, het was bovendien een 

uiterst heterogene groep mensen. Wat verbond deze mensen? Ze verzetten zich allen 

tegen de oorlog. Ze analyseerden die oorlog als een imperialistische oorlog. Ze lieten 

klasse boven natie primeren. Deze oorlog was niet ‘hun’ oorlog. Pacifisme primeerde 

veelal boven revolutionaire strategieën die ‘rechtvaardige oorlogen’ niet uitsloten. Hun 

weerstand kende een sterke morele component, met name in de afkeuring van de 

BWP-politiek als ‘verraad’. Hun energie en hun activiteit richtten ze voornamelijk op 

de BWP, met vergaderingen, manifesten en bladen. 

 

Achter de krachtige verkettering van het ‘verraad’ en het ‘jusqu’au boutisme’ 

van de BWP, schuilde een ideologische en strategische zwakke opstelling. Waar de 

Russische bolsjevieken en de Duitse Spartakisten snel naar een globaal politiek en 

organisatorisch alternatief voor het sociaal-democratische ‘bankroet’ toe werkten, ging 

het overgrote deel van de Belgische oppositie het Stockholm-initiatief van Huysmans 

als sokkel gebruiken. Op zich was het opnieuw rond de tafel brengen van alle 

socialisten om een onderhandelde vrede te bewerkstelligen weinig radicaal. De 

Russische Oktoberrevolutie vormde dan ook een turning point: programmatorische en 

organisatorische keuzen werden nu acuut. Dit bracht opposanten ertoe om weg te 

blijven van het communistische paradigma. Het bracht er anderen toe, zoals Joseph 

Jacquemotte, om er naartoe te evolueren.  

 

De metaforiek van Massart indachtig slaagde de ‘infime minorité’ er niet in de  

hegemonie ter linkerzijde van de sociaal-democratie te doorbreken. De ‘slachtoffers 

van de oorlogspsychose’, de ‘kudde’ zoals Minne ze beschreef, bleef ook na 1918 

grotendeels achter de sociaal-democratie staan. Weinig talrijk waren ze zeker, de 

oorlogsopposanten. En niet al te radicaal. Maar hun statement maakte wel dat ten 

allen tijde een alternatief werd verdedigd, hoe zwak die stem ook klonk. Temidden van 

de oorlogseuforie van 1914 vergde dit moed. Ook honderd jaar later, wanneer in de 

lawine van terugblikken op en herdenkingen van de Grote Oorlog, de initiële 

oorlogseuforie verteld wordt als een evidentie die in zijn tijd en context als 

vanzelfsprekend gold, kunnen we dankzij deze ‘infime minorité’ zeggen dat er toen een 

alternatief mogelijk was… zoals er altijd een alternatief mogelijk is voor dominante 
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ideologische representaties. Op dat vlak is de ontzaglijke waarde van de geste 

omgekeerd evenredig met het geringe aantal. 

 

 

 


